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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 «ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب

 .ةنكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ ؛ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ

 تاعوضوم نم اًمساو اًفاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي
 تادرفملا راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم

 ىنعملا خيسرتو ٌححيحصلا ّنطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف .ةّيساسألا

 :جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم
 «هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ

 .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مُكحتلا نم ءرمألا ةياهن يف
 .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك

 .اًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم جمانرب هن

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا . (61©15 8: 15) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) ريب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .4 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .5
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 دتميل كوُب دزييديل هم نؤاتعتلإب

 ةّيزاكخإلا ةّمبطلا دتميإ لوُب دزييديل © عْيطلا قوق
 ِةَّبيَعلا ةعبطلا - كزث نوُرشاّت نابل ةّبتكَم © عْبطلا قوقُح

 هرروصتوأ باّتكلا اذهنِم ءْرْجيَأرشَن زوجتيال : ةظوفحح قؤقحلا عيبج
 .رِشاتلا نم ةّيظَح ةّصفاوُم نوثٍةليسَو ّيأب وأ هنيزختوأ

 9232-11 : ديرتبلا قودنمص
 ةتساتكيل د -تورتك

 ّلاَكلا ِءاَحنأ عيمج فن وعْرَوُمَو ءالحو

 2010: كلوألا ةحبطلا

978-9953-86-727-4 :151311 



 قةامحلا
 راححبلا

 نوئشان نانشبل ةبّسكم ف رْثفَّتلاَو ةميرتلا رشاد : دادعإ

"7 



1 

 2 295 رص





 7 : : لاب زخَبلا يت 31

 .اًنِطاش ِهيَمَسُن ءاقتلالا ٌعِضْوَم





 ١] تان تاز عنا يلح.
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 ٌئطاش ودبي ذكه
 هة :

 ا .









 .ِرْحَبلا ضْرَع وه اذه
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 .ةدِع قرط ربا َنوئوَلُي سال

 ةيرحبلا ِت تانئاكلا ةايَح ُلَعْجَي اذه

 م





 ظ أ ساّنلا ٍناكمإب نأ سان 20117 ا
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 وع مهيمسن ءالؤه 4 : ءال وه ليصاَرَع ا 2





 ؟تانياكلا وذه لَو َتْبأَر له
 .ٍرْحَبلا ئِطاَش ىلع







 ٍِتاهمَألاو ِءابآلاو يملا ىلإ ةميلك

 ةقّثلا لافطألا َحّتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْنُك (أرقأ انأ» ةلسلس

 .ةءارقلل ةحجا ةيدي مه كوت
 عب نوفلأي اوراص نيذلا لافطألا ٌبِيانُي ثِلاَّقلا ىوَتسملا

 للك .ةريصق المج اوأر قي نأ ىلع نيرداق اوراصو ةطيسبلا تامِلَكلا

 يف لافطألا ٌدِعاسُتل رّركتت تارابع ىلع يوتحت ىوتسملا اذه يف ةلمج

 ةقّوشُمو ةلّصفُم موسُر ةحفص لك يفو .رسّلا نم ديزَمب اوأرقي نأ

 .هب عاتمتسالاو هتءارق ىلع عّجشُتو ّصّنلا مُهَق يف دِعاسُت

 باتكلا اذه

 .عئطاشلاو رحبلاب نافّرعُت باتكلا مهب حتتفُي ناتّللا ناتحفّصلا »

 .راحبلا يف تاتابّثلاو تاناويحلا ةايح ُضِرعَت ةقحاللا تاحفّصلاو

 عَرشُي نأ يف ئدتبما ئراقلا َدِعاشل رّد 5 ةرابعب ةحفص لك أدبت ٠
 ةقثي ةءارقلا يف

 ام لوح ئراقلا عم ثّدحتلل لا 10 يكفل سوت

 .باتكلا نم همّلعت

 داجيإ يف انتدعاسُم درسا ٌمِدْخَتسَت .طيسب دّرسم باتكلا رخآ يف »

 ءانمُجَي يذلا عوضوملا ةحفص

 .عيجشُتلاو ةدَعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحي نوئدتبملا ءاّرقلا
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 ٍِ ن اه. ١ اس ه

 «ةدعاسُملا نم ءيشب «نوردقي لافطأل وه كاز جدو

 .ةطيسب ةريصق لم ةءارف لم ٠ تدان افوتسلا)

 .ةفولأمو ةقّوشُم عيضاوَم 9

 .ةلادو ةحضاو رّوص تامِلك ٠

 .ةرزكتُم ةطيسب لَمُج ٠
 .ّصنلل ةحّضومو ةعيدت موسز ٠

 رّوص تامِلَك 5
 ةّلادو ةّيساسأ لمُج
 ةطيست

 ةريبك فورُخ
 ةحضاو ةعيدب موسُر
 ةحراش
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